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आजी एका जंगरातनू जात होती. 
अचानक थांफरी. ततने काहीतयी 
ऐकरे. आजीने इकड-ेततकड ेफतघतरे. 
ऩण ततरा काहीच ददसरे नाही. भग 
आजीने लय ऩादहरे आणण ततरा खयंच 
काहीतयी ददसर.ं 
 



"एक फाऱ!“ ती म्हणारी.   
"एक फाऱ झाडारा रटकत होत,े आता फोरा.” 
फाऱ आऩल्मा झोऱीत ऩढेु-भागे हरत होत.े 
“आं!“ फाऱ यडर.े “आं आं!” 
"अये फाऱा,“ आजी म्हणारी.  
“भी आत्ता तरुा त्मातनू उतयलत.े”  
 

आजी झाडालय चढरी, ती लय चढरी आणण 
फाऱारा खारी घेलनू आरी. “आं आं! फाऱ 
म्हणार.े “आजी तझुी काऱजी घेईन.” 
फाऱा यडामचे थांफर.े “तरुा झाडालय कोणी 
टांगर,े” आजीने वलचायरे. 



आजी म्हणारी, “फयं झार ंत ूत्मा 
इंडडमन रोकांच्मा हाती रागरा नाही.” 
“नाहीतय पाय बमकंय झार ंअसत.ं 
त ूबाग्मळारी आहेस भी इथं ऩोहचरी. 
भी तरुा आता भाझ्मा घयी घेऊन 
जाईन.” आजी ऩढेु गेरी भग ऩयत 
थांफरी..  
“भरा लाटत ंभरा कळाचा तयी आलाज 
मेतोम,” आजी म्हणारी. 

ततने चायी फाजूरा फतघतर.ं  
ततरा काही ददसर ंनाही.ऩण 
काहीतयी होत.ं काहीतयी भोठं 
आणण याखाडी यंगाचं. भग ती 
गोष्टीने घयु-घयु आलाज केरा. 



"ठीक आहे," आजी म्हणारी.  
“फाहेय मे, नाहीतय भी गोऱी घारेन.” 
एक याखाडी डोकं झाडाच्मा भागनू 
फाहेय आर.ं त्माचे दोन भोठे-भोठे डोऱे 
आजीकड ेएकटक फघत होत.े “अये, 
एलढं भोठं कुत्र,ं” आजी म्हणारी.  



“चर भाझ्मा फयोफय, भरा एक कुत्रा हलाच होता. 
आता मा फाऱारा ऩण भदत कय,” आजी म्हणारी. 
याखाडी यंगाचा तो प्राणी झुडुऩातनू फाहेय आरा. तो 
आजीकड ेफघनू गयुगयुामरा रागरा. “अये, आलाज 
फदं कय,” आजी म्हणारी. त्मा प्राण्माने आऩरा 
जफडा फदं केरा..  

“चर, एक चांगरा कुत्रा हो,” आजी म्हणारी. 
“नाहीतय भी तझुी चांगरी धुराई कयेन. तो 
प्राणी ऩयत गयुगयु कयामरा रागरा. “ठीक 
आहे,” आजी म्हणारी. “त ूभाय खाऊनच 
दठकाणालय मेळीर,” भग आजीने त्मा 
प्राण्माच्मा नाकालय जोयात फदंकू भायरी. 



भग त्मा प्राण्माने गयुगयुणे फदं केरे. “चर, आता 
ठीक आहे,” आजी म्हणारी. “ऩण भी तरुा घयी 
कळी घेलनू जाऊ?” आजीने वलचाय केरा आणण 
भान हरलरी. “भी तझु्मा गळ्मात भाझ्मा 
अॅप्रनच्मा नाडी फांधत.े ततचा दोयी म्हणून  

चांगरा उऩमोग होईर.” 

आजीने फाऱारा खारी ठेलरे. ततने अॅप्रन 
काढरा, त्माची नाडी त्मा याखाडी यंगांच्मा 
प्राण्माच्मा गळ्मात फांधरी. याखाडी प्राणी 
पक्त ततच्माकड ेफघत यादहरा. हो अजून 
कोणीतयी आजीकड ेफघत होत.े आता एका 
इंडडमनचे डोऱे आजीकड ेफघत होत.े ऩण 
आजीरा तो ददसरा नाही. 



आजी फाऱ आणण फदंकु उचरनू तनघारी. 
इंडडमन्स आऩल्मा यस्तत्माने आरे. घयात 
आजीरा एक चांगरी दोयी मभऱारी. ततने 
याखाडी यंगाच्मा प्राण्मारा टेफरारा फांधर.ं ततने 
फाऱारा अथंरुणालय ठेलर.ं “आं-आं “फाऱ 
यडर.ं “गयुर-गयुर “याखाडी यंगाच्मा प्राण्माने केर.ं 



“आता सांगा, आजी म्हणारी, “तमु्हा दोघांना बकू 
रागरी आहे का? भी तभुच्मा खाण्माची व्मलस्तथा 
करू ळकत.े” याखाडी यंगाच्मा प्राण्मासाठी ततने थोड ं
भांस आणर.ं फाऱासाठी ततने दधू आणर ं“हे फघा,” 
ती म्हणारी. “खाल्ल्मालय तमु्हांरा छान लाटेर.” 
फाऱाने “हो“ म्हटर.ं आणण कदाचचत त्मा याखाडी 
यंगाच्मा प्राण्माने सदु्धा तसचं काहीस ंम्हटर ंअसाल.ं 
”फघ रहान फाऱ झोऩर ंसदु्धा,” आजी म्हणारी. भग 
ततने याखाडी प्राण्माकड ेऩादहर,ं “आता भी तझु्माकड े
फघत,े ती म्हणारी. “सगळ्मात आधी भी तरुा एक 
नाल देत.े 
 

आजीने काहीलेऱ वलचाय केरा. “फास!” ती 
म्हणारी, “ऐडा! ऐडा!  हे नाल तझु्मासाठी 
चांगर ंआहे. “गयुर,” ऐडा म्हणारा. 



“ळांत फस!” आजी म्हणारी. “नाहीतय भरा तझुी 
ऩयत धुराई कयाली रागेर.” 
“आं!” फाऱ म्हणारे. 
“हे फघ त ूकाम केर ंत,े” आजी म्हणारी. “चर ठीक 
आहे, जे केर ंत ेकेर,ं” आजीने फाऱारा उठलत 
म्हटर.ं “चर भी तरुा धुलनू काढत,े” ती म्हणारी. 
“फाऱारा सायखं-सायखं स्तलच्छ कयाल ंरागत.ं” भग 
आजीने फाऱारा ऩयत अथंरुणालय ठेलरं. “भी थोड ं
ऩाणी वऩऊन मेत,े” आजी म्हणारी. “ऐडा तोऩमतं त ू
फाऱाकड ेरऺ ठेल.” 

फाऱाकड ेअजून कोणीतयी फघत होत.ं डोऱे, 
इंडडमन चे डोऱे, णखडकीतनू फाऱाकड ेफघत 
होत.े “अये नाही!” इंडडमन म्हणारा. “एक 
रांडगा, भतरफी रांडगा!” आजी ऩाणी घेलनू 
ऩयत आरी. “हे बांड ंऩयेुसे आहे,” ती 
म्हणारी. भग ततने त्मा बांड्मात ऩाणी 
टाकर.ं 



इंडडमन ने वलचाय केरा. 
“भरा अजून भदतीची गयज रागेर,” 
तो म्हणारा. भग इंडडमन आऩल्मा 
रोकांकड ेधालत गेरा. “चरा चरा 
रलकय!” तो रोकांना म्हणारा.  

“रलकय चरा. ती आजी ऩयत खोड्मा 
काढत आहे.” 

"हआम्हांरा सांग, आम्हांरा 
सांग.” इंडडमन म्हणारे.  

“ती आता काम कयत 
आहे?” आजीजलऱ आऩर ं
एक भरू आहे. इंडडमन 
म्हणारा.. 



"अये नाही!" फाकी इंडडमंस यडत म्हणारे.  
“ती त्मा फाऱारा मळजलून त्मा रांडग्मारा 
खामरा घारामरा तनघारी आहे.” इंडडमन 
म्हणारा. 
“काम?” प्रभुख ओयडरा. “ती असं अजजफात 
करू ळकत नाही.” “नाही नाही!” फाकी 
इंडडमन म्हणारे. “आऩल्मारा ततरा 
थांफलणे बाग आहे.” “ऩण कसे?” प्रभुख 
म्हणारा. “तुम्हांरा भादहत आहे ती स्तत्री 
अडचणी तनभारण करू ळकते.” एक इंडडमन 
म्हणारा, “की आऩल्मारा ततरा गोऱी 
भायाली रागेर असं होलू ळकतं.” “नाही 
नाही!”प्रभुख म्हणारा. “आऩण असं करू 
ळकत नाही.” 

“ऩण अस ंकाही कयाल ंरागेर 
ज्माने ती थांफेर.” एक इंडडमन 
म्हणारा. “हो,” प्रभखु म्हणारा. 
“ऩण हे काभ आऩल्मारा रलकय 
कयाल ंरागेर. आऩण सलरजण 
वलचाय करू. सगऱेजण वलचाय 
कया, वलचाय, वलचाय कया.” 



ऩण आजीरा वलचाय कयाला रागरा 
नाही.ततरा भाहीत होत ेकी ततरा बकू 
रागरी आहे. ततने फाऱारा आंघोऱ 
घारण्माच्मा ऐलजी स्तलतःसाठी ततने चहा 
आणण टोस्तटकेरे. फाऱ म्हणार,े “ला!” 
आणण त ेऩयत झोऩी गेरे. ऐडा फसरी 
आणण फाऱाकड ेफघत यादहरी. “फघ 
ककती गोड आहे त?े” आजी म्हणारी. भग 
आजीचा चहा सऩंरा. भग ती आऩल्मा 
खुचीलय फसरी. 

ऩण  ऐडा  डोकं हरलत यादहरी. ततरा 
गळ्मात दोयी फांधरेरी आलडत नव्हती. 
त्मातनू ततरा भोकऱं व्हामचं होत.ं  
ऐडा ती दोयी चाल ूरागरी.  



इंडडमंस  आऩरं डोकं हरलत होते. 
“आता,” प्रभुख म्हणारा. “आऩल्मारा 
त्मा आजीच्मा घयी गुऩचूऩ जालून 
रलकय फाऱारा घेलून मामरा हलं.” 

“हो!" फाकी इंडडमंसनी ओयडून  

सहभत असल्माचे सांचगतरे. ”आजीरा 
कऱण्माच्मा आतच आऩण फाऱारा 
हुसकालून घेलून मेलू.” आता आजीरा 
हरकीळी डुरकी रागरी. आता ऐडा दोयी 
चालत नव्हती. आता ती भुक्त होती.  
ती खोरीचे चायी कोऩये हंुगत होती. 
फाहेय इंडडमन्स होते. ते गऩचूऩ, हऱूलाय 
ऩालरांनी आजीच्मा घयाच्मा चायी 
फाजूरा कपयत होते. ऐडाने हंुगत 
अंथरूण ळोधरे. 
 

 



“गयुर!” ऐडा म्हणारी. “आं, आं!” 
फाऱ यडरे. इंडडमनची आजीच्मा 
दयलाज्माजलऱ गदी झारी. 
“रांडगा!” त ेओयडरे. “तो रांडगा 
आऩल्मा फाऱारा खाईर.” “गयुर!” 
ऐडा म्हणारी. “आं!आं!” फाऱ 
यडर.े त ेऐकून आजी उठरी.  

“रांडगा!” त्मांनी म्हटर.ं 
“कोणता रांडगा!” “तो 
रांडगा” इंडडमन ओयडरे. 
“ऐडा, आजी म्हणारी. “ऐडा, 
एक रांडगा?” “गयुर!” ऐडा 
म्हणारा. “अये फाऩये!  

भी वलश्लास ठेल ूळकत ेकी 
तो एक रांडगा आहे.” आजी 
म्हणारी. 



ऐडाने फाऱारा हंुगरे. “आ!” फाऱ 
यडर.े “नाही नाही!” आजी ओयडरी. 
“त ूफाऱारा नाही घेल ूळकत.” 
आजी ऩऱत अथंरुणाजलऱ 
गेरी.रगेच ततने फाऱारा उचररे. 
भग ती ऩरगंालय चढरी. “दयू हो 
भखुार,” आजी ओयडरी.  

ऐडाने  आऩरा  जफड़ा उघडरा. त्माने आऩरे 
दोन्ही ऩंजे ऩरंगालय ठेलरे. “गुयर” तो 
गुयगुयरा. “खारी उतय,” आजी ओयडरी. 
ऩण ऐडा आणखीन जोयात गुयगुरू रागरी. 
अचानक आजी भांडणी कड ेगेरी आणण 
ततने फंदकु उचररी. “गोऱी भाया, गोऱी 
भाया,” इंडडमन ओयडरे.  



“नाही नाही!” प्रभुख म्हणारा. “नाहीतय 
ती आऩल्मा फाऱारा गोऱी भायेन.” “भुखार 
सायख ंफोरू नका,” आजी म्हणारी. “ह्मा  
फंदकुीतून गोऱी उडत नाही. हे सगळ्मांना 
भादहत आहे.” भग आजीने ऐडाच्मा 
डोक्मालय भायरे. ऐडा खारी  फसरी.  

दोन  इंडडमन ऩऱत आत आरे. 
त्मांनी घाईने ऐडारा फांधरं. “आम्ही 
ततरा ऩयत जंगरात घेलून जातो.” 
त्मांनी म्हटर.ं “हुये,” इंडडमन ओयडरे. 
“आजी साठी सुद्धा हुये. आजीने 
आऩल्मा फाऱारा लाचलरे. 
आजी खऩू चांगरी आणण  

प्राभाणणक आहे.   



“आता तुम्ही रोक तुभचा हल्रा-
गुल्रा फंद कया," आजी म्हणारी. 
“फाऱारा आलाज आलडत नाही. 
तुम्ही भाझ्मा फाऱारा त्रास देलू 
नका.” “नाही नाही! ही भाझी भुरगी 
आहे,”एक इंडडमन भदहरा म्हणारी. 
“कृऩमा भाझी भुरगी भरा ऩयत दे.” 
“तुझी भुरगी?” आजी म्हणारी. 
“काम ही तुझी भुरगी आहे?” फाऱाने 
आऩल्मा आईचा आलाज ओऱखरा. 
“आं” फाऱ खळुीने ओयडरे. “ठीक 
आहे, भरा लाटतं हे तुझंच फाऱ 
आहे.” आजी म्हणारी. “ऩण तू ततरा 
झाडारा टांगून का ठेलरं होतं? हा 
पाय भुखरऩणा आहे.” आजीने फाऱारा 
त्मांच्माकड ेसोऩलरं. 
. 

“ऩुढच्मा लेऱी जय भरा एखादं फाऱ झाडारा 
टांगरेरं ददसरं तय भी ते भाझ्माकडचे 
ठेलेन.” आजी म्हणारी. 



त्मानतंय आजी जेव्हा जंगरातनू 
जात असे तवे्हा ती नेहभीच 
झाडारा फाऱ टांगर ंआहे का? हे 
फघत अस.े 
ऩण झाडारा टांगरेर ंफाऱ ततरा 
कधी साऩडर ंनाही. इंडडमन आता 
फाऱारा झाडारा टांगत नाही. 
 

.  

समाप्त 




